
Rekonditioneringsanvisning 
Badstol Blue Wave

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39  Kungsbacka

Tel.  0300-56 97 00
Fax. 0300-56 97 01 

www.maydayaid.se
info@maydayaid.se

2013.10.18

Underhåll och skötsel av 

badstolen Blue Wave

Rengöring av badstol

Ta av den mjuka klädseln genom att vinkla 
upp ryggstödet och sitsen. Dra därefter 
av klädseln. Sätt ihop alla kardborre-
band innan tvätt.

Den mjuka klädseln tvättas i maskin 70°C.
Torktumla på låg temperatur.
Använd inga rengöringsmedel med blekningsmedel vid 
rengöring av klädseln.

Vid rengöring i tvättkabinett kan klädseln sitta kvar på  
badstolen. Välj ett tvättprogram som tvättar 60°C i 3 min 
och 90°C i 1 min, sammanlagd tvätt- och torktid i 
tvättkabinett ca 45 - 60 min, enligt EN ISO 15883.

Rengöring av badstolsram, badstolsunderrede och 
duschunderrede i hemmiljö.

Rengör badstolens ram, badkarsunderredet och 
duschunderredet med vanligt förekommande ren-
göringsmedel utan slipmedel och blekningsmedel. 
Undvik skurborstar, Swinto och dylikt som kan skada 
ramens yta.

Badstolen och badkarsunderedet kan även göras rent i en 
autoklav. Temperaturen bör ställas till ca 60 - 75°C.

Vid rengöring i tvättkabinett ska Badstolen Blue Wave stå 
plant eller på bad- eller duschunderredet.

Märkning

På ramen skall det, förutom etikett med GS1 13-märk-
ning och etikett med serienummer, finnas en etikett med 
följande information:
Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 
Beställ ny om denna saknas!

Information om material

- Den mjuka klädseln är tillverkad av vävt polyestertyg. 
   Bältena är av nylon och har kardborreband för 
   fastsättning.
- Duschunderredet är konstruerat av aluminiumrör med 
   en extra hållbar vit ytlackering. Mindre skador kan 
   ifyllas med en vattenbaserad lackfärg, kulör S 0502-Y,
   som kan beställas via leverantören, art nr E441.
- Alla material är fria från latex och ftalater.
- Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Service och underhåll

Badstolen, badkarsunderredet och duschunderredet bör 
kontrolleras regelbundet av föräldrar eller omsorgs-
personal i samband med användning. 
Kontrollera klädseln för revor i tyg och hällor. Byt ut trasig 
klädsel direkt, eftersom det annars kan finnas risk för 
personskada. 
Kontrollera att vinklingsfunktionen i rygg, sits och ben 
fungerar.  
Om duschunderrede används, kontrollera att hjulen rullar 
fritt och att bromsarna fungerar. Hjulen bör rengöras från 
hår, tvålrester och dylikt varje vecka. Hjulen rengörs bäst 
genom att spruta in vatten i hjulet från undersidan. 

Vid regelbunden kontroll och rengöring i samband med 
användning, förlängs produkternas hållbarhet. Badstolen 
och dess tillbehör är konstruerade så att inga skruvar 
behöver kontrollers och dras åt.

Innan badstolen och dess tillbehör lämnas vidare till ny 
användare, måste noggranna kontroll samt rengöring 
utföras av rekonditioneringspersonal så som beskrivits 
ovan. 

Om badstolen sköts och kontrolleras i samband med 
användning behöver den för övrigt inga regelbundna 
kontroller på hjälpmedelscentralen.


